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RESUMO 

Este artigo busca definir e caracterizar os indicadores de desempenho que devem 
ser utilizados na etapa de prospecção de parques eólicos para permitir o 
acompanhamento da performance dos projetos e a otimização do processo decisório, 
visando o aumento das chances de sucesso do empreendimento. Foi realizado um estudo 
exploratório e descritivo composto por revisão de literatura e pesquisa survey com 
empresas componentes do setor brasileiro de geração energia eólica. O resultado do 
estudo é um conjunto de indicadores de prospecção (Velocidade Média do Vento, Regime 
dos Ventos, Fator de Capacidade Estimado, Output de Energia Esperado, Payback 

Descontado, Taxa Interna de Retorno – TIR, e Qualidade dos Estudos Ambientais), 
diretamente relacionados aos objetivos de desempenho da etapa que foram identificados: 
qualidade e confiabilidade. 

Palavras chave: medição de desempenho, prospecção de parques eólicos. 

1 INTRODUÇÃO 

Para sobreviver no ambiente de rápida mudança de hoje, as organizações devem 
identificar a sua posição, esclarecer seus objetivos, e operar de forma mais eficaz e 
eficiente. O Sistema de Medição de Desempenho (SMD) ajuda as organizações a 
alcançar esse patamar [1].  

Neely, Gregory e Platts [2] definem SMD como um conjunto de métricas usadas para 
quantificar a eficiência e a eficácia das ações. Um SMD eficaz permite que a organização 
avalie se seus objetivos estão sendo alcançados e facilita a melhoria da organização 
como um todo [3], destacando as áreas que necessitam de otimização e aumentando a 
confiabilidade das previsões [4].  

De acordo com Beamon e Ware [5] o processo de implementação de um SMD deve 
responder a três questões: quais aspectos devem ser medidos; como podem ser medidos 
tais aspectos; e, como utilizar essas medidas para otimizar e controlar o desempenho da 
organização.  

No planejamento de empreendimentos eólicos, medir o desempenho torna-se 
fundamental devido à circulação de volumes massivos de capital que caracteriza as 
atividades de geração de energia eólica, o que denota a necessidade de rígido controle 
no planejamento de cada ação que compõe a fase de prospecção dos parques para 
fomentar a viabilidade e o sucesso do projeto. 



Nesse sentido, com o intuito de responder à questão “o que medir” - relativa ao 
desenvolvimento de SMDs, este artigo apresenta um estudo exploratório e descritivo que 
busca definir e caracterizar os indicadores de desempenho que devem ser utilizados na 
etapa de prospecção de parques eólicos para permitir o acompanhamento da 
performance dos projetos e o embasamento dos processos decisórios em dados 
concretos, possibilitando a tomada de decisão direcionada por cenários reais, e, 
consequentemente, aumentando suas chances de sucesso no mercado. 

2 MEDIÇÃO DE DESEMPENHO 

Um SMD eficaz pode ser usado para comunicar a estratégia e os objetivos de uma 
organização e alinhar os objetivos dos funcionários com objetivos organizacionais; para 
fornecer informações precisas que permitam que os gestores monitorem seu próprio 
desempenho e avaliem o desempenho dos funcionários; para fornecer às organizações 
uma indicação de sua posição atual de mercado e ajudá-las no desenvolvimento de 
estratégias e operações futuras [6].  

Segundo Neely, Gregory e Platts [2] o modelo teórico de medição de desempenho 
pode ser visualizado em três diferentes níveis. O primeiro nível contempla as medidas 
individuais, onde a unidade representativa é o indicador de desempenho, formulado e 
direcionado ao acompanhamento de um elemento específico. Expandindo a análise 
encontramos como o agrupamento de medidas individuais, representando o sistema de 
medição de desempenho, contemplando integralmente o que está medido e como está 
sendo realizado este processo. No terceiro nível se encontra o ambiente e a sua 
permanente interação com o sistema de medição de desempenho. 

De acordo com Kaplan e Norton [7] o que não é medido não é gerenciado, assim os 
autores condicionam a efetividade do gerenciamento à utilização de indicadores de 
desempenho. A conceituação de indicadores de desempenho na literatura converge para 
a consideração de que essas medidas interferem na busca de uma representação 
objetiva da realidade e são utilizados para reduzir a subjetividade dos sistemas e 
organizações. Os indicadores são considerados essencialmente úteis na medição da 
eficiência e eficácia de processos, pessoas ou organizações, e são elementos 
fundamentais nos processos de tomada de decisão. 

3 PROSPECÇÃO DE PARQUES EÓLICOS 

Durante o processo de prospecção de um empreendimento eólico, é necessário 
pesquisar com o maior detalhamento possível as variáveis do projeto e determinar não 
somente parâmetros técnicos, como também a definição do local, estudar as condições 
de vento, definição dos aerogerador e suas disposições, output de energia esperado e as 
condições de conexão à rede. Outros aspectos relevantes envolvem questões 
socioambientais como licença ambiental, estudo do impacto socioambiental e o direito de 
dispor do local.  

A definição do local para implantação do parque eólico requer um estudo 
aprofundado do local. A tomada de decisão na identificação de áreas adequadas para a 
finalidade do empreendimento pode ser auxiliada pelo Atlas do Potencial Eólico Brasileiro 
[8], que cobre todo território nacional e foi desenvolvido pelo Centro de Referência para 
Energia Solar e Eólica Sérgio Brito – CRESESB.  



Após escolha do local, os estudos devem englobar a avaliação da qualidade, 
velocidade e direção do vento. As medições deverão seguir as instruções para 
cadastramento e habilitação técnica de empreendimentos eólicos nos leilões de energia, 
com históricos de medições contínuas sujeito a várias exigências [9].  Os demais fatores 
analisados na prospecção do empreendimento são as características do terreno; a 
disponibilidade da terra; estrutura logística para transporte e estocagem dos 
equipamentos para a montagem, e acesso à rede elétrica de conexão que são itens 
determinantes para viabilidade do projeto.  Um esquema da etapa de prospecção está 
exposto na Figura 1. 

 

Figura 1 – Detalhamento da etapa de prospecção de Parques Eólicos. Fonte: Elaboração própria. 

4 INDICADORES DE DESEMPENHO PARA PROSPECÇÃO DE PARQUES 
EÓLICOS 

Os resultados apresentados neste artigo são oriundos de um estudo aplicado, 
exploratório e descritivo, com abordagem quali-quantitativa e que utilizou como 
procedimentos técnicos revisão bibliográfica e pesquisa survey.  

Após uma revisão da literatura sobre medição de desempenho e prospecção de 
parques eólicos foi realizado um levantamento de dados através da aplicação de 
entrevistas com os gestores de indústrias, empresas de serviços e núcleos tecnológicos 
que compõem o setor brasileiro de geração de energia eólica. Como resultado foi 
desenhada uma proposta preliminar de um conjunto de indicadores para a atividade 
eólica brasileira.  

Posteriormente foi conduzida uma pesquisa survey com o objetivo de avaliar os 
objetivos de desempenho da atividade e validar a proposta preliminar. A população para 
esta etapa do estudo foi selecionada no banco de dados de empresas associadas à 
Associação Brasileira de Energia Eólica e entre as empresas expositoras da conferência 
Brazil Windpower que possuem operações no país. Para a aplicação ampla da pesquisa 
survey, os representantes das empresas selecionadas foram convidados a responder o 
questionário em cinco rodadas, por meio plataforma de pesquisa o Survey Monkey, 
obtendo-se um total de 32 respondentes. 

Os entrevistados foram orientados a ordenar os objetivos de desempenho custos, 
qualidade, velocidade, flexibilidade, inovação e confiabilidade atribuindo um valor a cada 
um, classificando-os como sem importância, “pouco importante”, “importante” ou “muito 



importante”. Para a avaliação da proposta preliminar, os entrevistados responderam, 
acerca de cada indicador, se ele é utilizado ou não em sua organização. Além disso, eles 
foram indagados acerca de outros indicadores que possivelmente faziam uso e não 
estavam listados na proposta. Como resultados foram definidos os objetivos de 
desempenho da etapa de prospecção de parques eólicos e os indicadores adequados 
que podem ser utilizados para medir o desempenho. 

4.1 Objetivos de desempenho da etapa de prospecção 

Na etapa de prospecção os critérios competitivos que receberam maior destaque na 
pesquisa foram os fatores qualidade, especificamente a qualidade das informações, e 
confiabilidade, os quais, nesse contexto, dizem respeito ao gerenciamento de incertezas 
(análise de cenários).   

Desta forma, compreende-se que os gestores que atuam no desenvolvimento de 
projetos de empreendimentos eólicos entendem que o interesse do mercado é de antever 
de forma abrangente as incertezas e cenários possíveis na etapa inicial. Esta ação é de 
caráter preventivo e busca reduzir a probabilidade de gastos não programados ao longo 
da vida útil do empreendimento, aumentando sua probabilidade de sucesso. 

A indústria de geração de energia eólica é de capital intensivo; portanto, a etapa de 
planejamento é a etapa mais crítica na definição do sucesso ou fracasso de um 
empreendimento. Essencialmente por este fator, o conceito de qualidade de projeto está 
intimamente ligado ao esgotamento de possibilidades; desta forma, não apenas a 
experiência da equipe, mas a sua capacidade de predição (expressa em hardware e 
software) são assimiladas pelo mercado como fundamentais.  

Logo, a qualidade e a confiabilidade são consideradas objetivos de desempenho da 
prospecção e atenção especial deve ser dada a seus fatores condicionantes. 
Corroborando essa ideia, os indicadores sugeridos para medir o desempenho das ações 
tomadas na etapa, apresentados a seguir, estão diretamente relacionados a esses 
objetivos. 

4.2 Indicadores de desempenho 

Para o gerenciamento do desempenho na prospecção de parques eólicos foram 
selecionados sete indicadores “Output de Energia Esperado”, “Fator de Capacidade 
Estimado”, “Velocidade Média do Vento”, “Payback Descontado”, “Taxa Interna de 
Retorno – TIR”, “Regime dos Ventos” e “Qualidade dos Estudos Ambientais”. Os 
indicadores estão descritos a seguir 

4.2.1 Output de energia esperado  

O Output de energia esperado representa o resultado final planejado do 
empreendimento eólico em termos de produção total de energia. Este indicador é 
elemento fundamental nos processos de tomada de decisão da etapa de prospecção, pois 
é utilizado na definição da viabilidade técnica e econômica do um empreendimento. O 
indicador possui forte influência na definição do tipo de turbina utilizado no parque eólico, 
bem como a localização das mesmas. Este processo é realizado com auxílio de softwares 
de simulação para otimizar o resultado final do output esperado.  



Nos processos de comercialização de energia do setor eólico, duas medidas 
estatísticas são utilizadas para conferir maior confiabilidade ao output de energia 
esperado, são a P50 e a P90, que apresentam uma distribuição estatística do resultado 
esperado, o primeiro com a probabilidade de ocorrência de 50% e o segundo, de maior 
precisão, com probabilidade de 90%.  

4.2.2 Fator de capacidade estimado  

O fator de capacidade de um empreendimento eólico é o resultado da razão entre a 
produção efetiva esperada do parque eólico em um determinado período e a capacidade 
máxima de produção efetiva de energia elétrica no mesmo período. O fator de capacidade 
é um indicador que aponta a produtividade do parque eólico e quanto maior o fator de 
capacidade, maior é a capacidade de conversão da energia cinética contida nos ventos 
em energia elétrica.  

O fator de capacidade estimado também auxilia durante a etapa de prospecção na 
escolha do tipo de aerogerador selecionado para um determinado parque eólico, bem 
como a localização específica de cada turbina. A performance do fator de capacidade 
estimado aponta qual o resultado esperado de geração de energia elétrica, e, portanto, 
influencia diretamente no retorno do investimento realizado.  

4.2.3 Velocidade média do vento  

O princípio fundamental da geração eólica consiste no aproveitamento da energia 
cinética existente no vento. A potência eólica disponível pode ser calculada pela equação 
(1):  
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Onde: P = Potência disponível no vento (Watts), ρ = Densidade do Vento (Kg/m³), A = 
Área do Rotor da Turbina (m²), e v = Velocidade do Vento (m/s). 

Percebe-se que a potência eólica disponível é diretamente proporcional ao cubo da 
velocidade do vento, portanto, a velocidade média do vento é um elemento central na 
definição do potencial eólico de uma determinada área, e consequentemente, é 
determinante na etapa de planejamento e desenvolvimento de um empreendimento 
eólico. As características dos recursos eólicos são fundamentais na escolha do 
aerogerador adequado ao local onde se pretende construir um parque eólico, bem como 
na definição da viabilidade técnica e econômica do empreendimento. 

4.2.4 Regime dos ventos  

Recursos eólicos de baixa intensidade ou alta oscilação podem comprometer a 
produtividade de um empreendimento eólico.  

Quanto maior for a incidência de ventos em uma mesma direção, melhor será o 
resultado em termos de produtividade por parte do aerogerador. Maior incidência em uma 
mesma direção representa ao aerogerador menor gasto de energia na utilização dos 
motores auxiliares responsáveis pelo alinhamento da turbina à direção do vento, 



resultando adicionalmente em uma redução do valor investido nas atividades de 
manutenção dos sistemas elétricos e mecânicos do aerogerador.  

No que se refere a cadência ou constância, quanto menor for a variação da 
velocidade do vento ao longo do tempo, maior será a performance de geração da turbina. 
A dimensão da frequência da velocidade do vento ao longo do tempo tem impacto 
significativo na performance da turbina, pois a produção final de energia elétrica do 
aerogerador é definida a partir da sua curva de potência. A Figura 2 ilustra o 
comportamento da curva de potência de um aerogerador. Seguem abaixo os conceitos 
básicos sobre a curva de potência de um aerogerador:  

 Velocidade de partida: É a velocidade mínima para que um aerogerador inicie a 
produção de energia (2m/s como apresentado na figura 2);  

 Velocidade da potência nominal: é a velocidade na qual o aerogerador atinge a sua 
potência nominal (11m/s como apresentado na figura 2);  

 Velocidade de parada: velocidade em que o aerogerador suspende 
automaticamente a sua produção para evitar danos estruturais resultantes das 
velocidades elevadas de vento (25m/s como apresentado na figura 2).  

 

Figura 2 – Curva de potência de um aerogerador. Fonte: [10]. 

De acordo com a constância da velocidade dos ventos em uma determinada área, é 
possível selecionar um aerogerador com uma curva de potência adequada. O objetivo é 
manter o aerogerador exposto o máximo de tempo possível à velocidade de potência 
nominal, buscando uma maior produtividade do equipamento e consequentemente melhor 
performance de geração do empreendimento.  

4.2.5 Taxa interna de retorno – TIR 

Para compreender a importância e aplicabilidade da TIR e do Payback é preciso 
conhecer o conceito de valor presente líquido (VPL). O VPL é uma ferramenta de análise 
de viabilidade de projetos amplamente utilizada nos processos de tomada de decisão. O 
método consiste na atualização de todos os fluxos de caixa do projeto para o momento 
zero ou início da vida do projeto. Para o cálculo do VPL utiliza-se a equação (2). 
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Onde: FC = Valor do fluxo de caixa líquido, n = Vida útil do projeto, t = período 
(geralmente em anos ou meses), e i = Taxa de desconto. 

Um investimento comumente é considerado viável quando seu VPL é positivo. 
Torna-se, porém, inviável quando o VPL possui valor negativo e, nas situações em que o 
valor do VPL se iguala a zero o investimento é considerado indiferente, pois os valores de 
entrada financeira se igualam aos valores de saída.  

A TIR representa a taxa de desconto (i) que torna o VPL igual a zero. É a taxa de 
desconto mínima para tornar o projeto de investimento viável. Para o cálculo da TIR 
utiliza-se a equação (3):  
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Quando o valor da TIR é superior ao custo de capital do projeto, é considerado 
atrativo o investimento. A TIR é largamente utilizada na seleção de projetos de 
investimento e é um indicador da performance econômica esperada de um determinado 
projeto. 

4.2.6 Payback Descontado  

Assim como a TIR, o Payback Descontado é um índice bastante utilizado na análise 
de investimentos de projetos e representa o tempo necessário para que a empresa 
recupere o valor inicial investido, tendo em conta o valor do dinheiro no tempo.  

O Payback é um indicador de performance econômica de um empreendimento em 
relação ao tempo e é de fundamental importância para o gerenciamento de 
empreendimentos eólicos por duas características do setor: os projetos tem vida útil longa 
e a indústria eólica é de capital intensivo.  

Desta forma, é comum no financiamento do projeto a utilização de capital de 
terceiros por meio de empréstimos. O indicador é utilizado na etapa de planejamento 
financeiro e confere maior segurança aos stakeholders sobre a capacidade de geração de 
valor por parte do empreendimento.  

4.2.7 Qualidade dos estudos ambientais  

Os estudos ambientais das áreas afetadas são requisitos básicos para o 
desenvolvimento de qualquer atividade que porventura venha interferir no meio ambiente. 
Os empreendimentos eólicos, quando comparados às outras fontes tradicionais de 
geração de energia elétrica, se destacam por produzir menos alterações no ambiente e 
utilizar menos recursos naturais para o desenvolvimento da atividade; entretanto, é de 
fundamental importância compreender que apesar de gerar menor interferência, os 
impactos existem, sendo necessário o gerenciamento destes impactos.  

A qualidade dos estudos ambientais é um indicador de desempenho ambiental e 
representa a sustentabilidade do empreendimento. Desta forma, a etapa de planejamento 



do projeto eólico deve atuar de forma responsável objetivando evitar a degradação do 
meio ambiente, bem como a destruição do patrimônio histórico e de sítios arqueológicos.  

A qualidade dos estudos ambientais é um indicador que permanece na proposta 
final de indicadores, apesar da subavaliação de sua importância por parte dos 
empresários brasileiros. Em uma perspectiva ampliada, a performance ambiental de um 
empreendimento eólico evita o crescimento econômico desordenado, desta forma, agindo 
com planejamento, há uma potencialização de aberturas de novas fronteiras de atividades 
econômicas, muitas vezes de caráter complementar à geração eólica, que venham gerar 
riquezas ao país e sua população. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como resultado do estudo, sete indicadores de desempenho foram propostos para o 
acompanhamento da performance na prospecção de parques eólicos, cujos objetivos de 
desempenho foram definidos na pesquisa como qualidade e confiabilidade. É importante 
ressaltar que o Sistema de Medição de Desempenho é uma ferramenta de gestão 
dinâmica e precisa ser revisado periodicamente, pois as métricas selecionadas devem 
sempre refletir os objetivos estratégicos do setor, que são derivados dos critérios 
competitivos do mesmo, os quais estão em constante mutação.  

Visto isso, os indicadores sugeridos nesse artigo devem ser utilizados em pesquisas 
aplicadas de cunho descritivo/explicativo para que a proposta final seja abrangente e 
aplicável aos parques eólicos brasileiros de diferentes características. Para tanto, estudos 
de caso aprofundados para o refinamento dos indicadores devem ser conduzidos em 
parques eólicos com formatações organizacionais múltiplas.  

Pesquisas que envolvam análise de cenários, considerando evoluções nos sistemas 
sócio técnicos, podem contribuir significativamente para a evolução do gerenciamento das 
atividades de planejamento de empreendimentos eólicos. Verifica-se a necessidade de 
uma metodologia estruturada para o desenvolvimento da etapa de prospecção de 
empreendimentos eólicos com foco na viabilidade técnica e econômica do negócio, 
levando em conta questões como “que variáveis condicionam a viabilidade de um 
empreendimento eólico”, “como essas variáveis devem ser consideradas nos processos 
decisórios”, e “qual o passo a passo que deve ser realizado na etapa de prospecção para 
maximizar as chances de sucesso do projeto”.  
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